
ไตรมาสท่ี 1

(ต.ค.-ธ.ค.63)

ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีเป็นเลิศมีธรรมาภิ
บาล5. แผนงาน  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีเป็นเลิศมีธรรมาภิบาล
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1. งาน พัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรสู่ความเป็นเลิศ
  โครงการ 5.1.1 โครงการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลสู่
ความเป็นเลิศ

กิจกรรม 1 พัฒนาทักษะด้านการใช้ส่ือออนไลน์ส าหรับบุคลากรสาย
วิชาการ และสายสนับสนุน  
(โครงการเร่งด่วน)

38,490.00     -                 38,490.00       พ.ย.-ธ.ค.63 อ.ดร.รัฐพล ศิลปรัศมี

กิจกรรม 2 การแลกเปล่ียนเรียนรู้เพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 7,250.00       -                 7,250.00         ผศ.ดร.ทัศพร  ชูศักด์ิ
กิจกรรม 3 เตรียมความพร้อมบุคลากรสายสนับสนุนเข้าสู่ต าแหน่งท่ีสูงข้ึน 30,000.00     -                 30,000.00       พ.ย.63

10,000 บาท
(33.33%)

ผศ.ดร.ทัศพร  ชูศักด์ิ
อ.ดร.รัฐพล  ศิลปรัศมี
อ.จันทรรัตน์  จาริกสกุลชัย
นางพรทิพย์  กุศลสิริสถาพร

กิจกรรม 4 การพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ตามเกณฑ์มาตรฐานอาจารย์มือ
อาชีพ

3,000.00       -                 3,000.00          ธ.ค. 63 รศ.ดร.ภูษิตา  อินทรประสงค์
ผศ.ดร.ทัศพร  ชูศักด์ิ

ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีเป็นเลิศมีธรรมาภิ
บาล1. แผนงาน  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีเป็นเลิศมีธรรมาภิบาล
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
4. งาน พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้
   โครงการ 5.2.3 โครงการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยสร้าง
ชุมชนอุดมปัญญา

กิจกรรมท่ี 1 KM เพ่ือการพัฒนาอาจารย์มืออาชีพ 7,975.00       -                 7,975.00         รศ.ดร.ภูษิตา  อินทรประสงค์
อ.จันทรรัตน์  จาริกสกุลชัย

กิจกรรมท่ี 2 KM การน า blended learning สู่การปฏิบัติ 7,975.00       -                 7,975.00         รศ.ดร.ภูษิตา  อินทรประสงค์
อ.ดร.รัฐพล  ศิลปรัศมี

ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีเป็นเลิศมีธรรมาภิ
บาล1. แผนงาน  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีเป็นเลิศมีธรรมาภิบาล
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
5. งาน มาตรฐานการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
โครงการ 5.3.1 โครงการจัดการมาตรฐานการศึกษาและพัฒนา
คุณภาพการศึกษาเพ่ือสู่ความเป็นเลิศในศตวรรษท่ี 21

กิจกรรม 1 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและ
ระดับคณะ (แผ่นดิน)

42,500.00     -                 42,500.00       อ.จันทรรัตน์  จาริกสกุลชัย
อ.ดร.รัฐพล  ศิลปรัศมี

กิจกรรม 2 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและ
ระดับคณะ (รายได้)

-              48,000.00        48,000.00       อ.ดร.รัฐพล  ศิลปรัศมี
อ.จันทรรัตน์  จาริกสกุลชัย

รวม ผู้รับผิดชอบรวม

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม
Str5_Q1

งบประมาณ
แผ่นดิน

งบประมาณรายได้ รวมงบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการตามไตรมาส

รวม
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ไตรมาสท่ี 1

(ต.ค.-ธ.ค.63)
รวม ผู้รับผิดชอบรวม

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม
Str5_Q1

งบประมาณ
แผ่นดิน

งบประมาณรายได้ รวมงบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการตามไตรมาส

รวม

ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีเป็นเลิศมีธรรมาภิ
บาล1. แผนงาน  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีเป็นเลิศมีธรรมาภิบาล
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
6. งาน พัฒนาประสิทธิผลการบริหารงบประมาณ
 โครงการ 5.4.1 โครงการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารงบประมาณ
กิจกรรมท่ี 1 การบริหารส านักงาน (วัสดุส านักงาร ครุภัณฑ์และวัสดุ
การศึกษา เช่ือเพลิง สาธารณูปโภค ค่าจ้างเหมาบริการ ) (แผ่นดิน)

283,123.97    -                 283,123.97      ต.ค.-ธ.ค.63
90,599.67

(32%)

นางพรทิพย์  กุศลสิริสถาพร

กิจกรรมท่ี 2 การบริหารส านักงาน (วัสดุส านักงาร ครุภัณฑ์และวัสดุ
การศึกษา เช่ือเพลิง สาธารณูปโภค ค่าจ้างเหมาบริการ )  (รายได้)

-              1,670,557.76    1,670,557.76   ต.ค.-ธ.ค.64
534,577.76

(32%)

นางพรทิพย์  กุศลสิริสถาพร

ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีเป็นเลิศมีธรรมาภิ
บาล1. แผนงาน  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีเป็นเลิศมีธรรมาภิบาล
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
7. งาน ส่ือสารองค์กรและการส่ือสารการตลาดฯ (MIC)
โครงการ 5.4.2 โครงการส่ือสารองค์กรและการส่ือสารการตลาดแบบ
บูรณาการ (IMC)

กิจกรรม 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการการตลาดให้เข้าถึงกลุ่มผู้เรียน
เป้าหมาย โดยใช้การบูรณาการแบบออนไลน์ และออฟไลน์ (โครงการ
เร่งด่วน)

268,320.00    -                 268,320.00      ต.ค.-ธ.ค.63
164,830 บาท

(33.33%)

รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและพันธกิจสัมพันธ์

ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีเป็นเลิศมีธรรมาภิ
บาล1. แผนงาน  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีเป็นเลิศมีธรรมาภิบาล

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
8. งาน จัดประชุมเพ่ือพัฒนาระบบบริหาร

โครงการ 5.4.3 โครงการจัดประชุมเพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการโดย
มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

กิจกรรม 1 จัดประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
บัณฑิตสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

-              13,200.00        13,200.00       ต.ค.-ธ.ค.63
 3,300บาท 

(25%)

ประธานหลักสูตรสาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์

กิจกรรม 2 จัดประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
บัณฑิตสาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล

-              11,200.00        11,200.00       ต.ค.-ธ.ค.63
2,800บาท

(25%)

ประธานหลักสูตร สาขาวิชา
การจัดการสถานพยาบาล

กิจกรรม 3 จัดประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดล้อม

-              11,200.00        11,200.00       ต.ค.-ธ.ค.63
2,800บาท

(25%)

ประธานหลักสูตร สาขาวิชา
อนามัยส่ิงแวดล้อม

กิจกรรม 4 จัดประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสุขภาพและความงาม

-              11,200.00        11,200.00       ต.ค.-ธ.ค.63
2,800บาท

(25%)

ประธานหลักสูตร สาขาวิชา
สุขภาพและความงาม

กิจกรรม 5 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการ คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2565

-              177,992.00       177,992.00      รศ.ดร.ภูษิตา  อินทรประสงค์
อ.จันทรรัตน์  จาริกสกุลชัย
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ไตรมาสท่ี 1

(ต.ค.-ธ.ค.63)
รวม ผู้รับผิดชอบรวม

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม
Str5_Q1

งบประมาณ
แผ่นดิน

งบประมาณรายได้ รวมงบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการตามไตรมาส

รวม

ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีเป็นเลิศมีธรรมาภิ
บาล

1. แผนงาน  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีเป็นเลิศมีธรรมาภิบาล

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
9. งาน พัฒนาส่ิงแวดล้อม มหาวิทยาลัยสีเขียว

โครงการ 5.5.1 โครงการพัฒนาส่ิงแวดล้อมและบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยสีเขียว

กิจกรรม 1 สร้างความเข้าใจ และสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานเข้าร่วม
ด าเนินงาน Green office(โครงการเร่งด่วน)

17,720.00     -                 17,720.00       ต.ค.-ธ.ค.63
9,300 บาท

(52%)

อ.เจียระไน ปฐมโรจน์สกุล
หลักสูตรอนามัยส่ิงแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีเป็นเลิศมีธรรมาภิ
บาล1. แผนงาน  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีเป็นเลิศมีธรรมาภิบาล

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
11.งาน พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการ 5.6.1 โครงการจัดหาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทรัพยากร 
สนับสนุนการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ

กิจกรรม 1 จัดท าแพลตฟร์อมเครือข่ายแลกเปล่ียนเรียนรู้ (โครงการ
เร่งด่วน)

-              100,000.00       100,000.00      ต.ค.-ธ.ค.63
100,000 

บาท
(50%)

อ.ดร.รัฐพล ศิลปรัศมี
อ.จันทรรัตน์ จาริกสกุลชัย

กิจกรรมท่ี 2 เครือข่ายงานสาธารณสุขกลุ่มราชภัฏภาคกลาง 52,475.60        52,475.60       รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
 และ 
อ. นิโรบล มาอุ่น

กิจกรรม 3 ปรับปรุงระบบห้องเรียนเพ่ือรองรับการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ (โครงการเร่งด่วน)

-              282,000.00       282,000.00      พ.ย 63 ผศ.ดร.ทัศพร ชูศักด์ิ
นางพรทิพย์ กุศลสิริสถาพร

กิจกรรม 4 วัสดุห้องปฏิบัติการปฐมพยาบาล 84,026.03     -                 84,026.03       พ.ย-ธ.ค.63 อ.ศศิธร ตันติเอกรัตน์
กิจกรรม 5 ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการปฐมพยาบาล -              197,308.00       197,308.00      พ.ย-ธ.ค.63 อ.ศศิธร ตันติเอกรัตน์
กิจกรรม 6 จัดซ้ือครุภัณฑ์สนับสนุนการเรียนการสอนเชิงผลิตภาพ 5,058,300.00 5,058,300.00   ต.ค.-ธ.ค.63

1,618,656 
บาท

(32%)

นางพรทิพย์ 
กุศลสิริสถาพร

25/11/2020/6:29 Str5_Q1/25112563_BI_for conclude_ยทุธศาสตรท์ี ่1-5 13



ไตรมาสท่ี 1

(ต.ค.-ธ.ค.63)
รวม ผู้รับผิดชอบรวม

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม
Str5_Q1

งบประมาณ
แผ่นดิน

งบประมาณรายได้ รวมงบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการตามไตรมาส

รวม

ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีเป็นเลิศมีธรรมาภิ
บาล1. แผนงาน  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีเป็นเลิศมีธรรมาภิบาล

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ -                
11.งาน พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ -                

โครงการ 5.6.2 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบ
เครือข่ายให้พร้อมต่อการเป็น Semi residential University

-                

กิจกรรม 1 ยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศให้มี
ประสิทธิภาพ เสถียรภาพและความม่ันคงปลอดภัย รองรับให้บริการตลอด
 24  ช่ัวโมง 7 วันต่อสัปดาห์ 
(โครงการเร่งด่วน)

-              40,000.00        40,000.00       พ.ย 63 อ.ดร.รัฐพล ศิลปรัศมี
นางพรทิพย์ กุศลสิริสถาพร

กิจกรรม 2 ปรับปรุงระบบการส่ือสารภายในองค์กรให้ครอบคลุม ท่ัวถึง
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
(โครงการเร่งด่วน)

-              196,500.00       196,500.00      พ.ย 63 ผศ.ดร.ทัศพร  ชูศักด์ิ
อ.ดร.รัฐพล ศิลปรัศมี
นางพรทิพย์ กุศลสิริสถาพร

กิจกรรมท่ี 3 การบริหารจัดการข้อมูลทางการศึกษาเพ่ือน าไปสู่การบูรณา
การข้อมูลอย่างครบวงจร

29,040.00     -                 29,040.00       พ.ย 63 ผศ.ดร.ทัศพร  ชูศักด์ิ
อ.ดร.รัฐพล ศิลปรัศมี
นางพรทิพย์ กุศลสิริสถาพร

รวมงบประมาณแผนงาน 5,812,020.00 2,533,165.76    8,345,185.76   
รวมงบประมาณท้ังส้ินทุกแผนงาน 5,917,904.00 2,796,931.40    8,714,835.40   
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